Augusti 2021

[Skriv text]

Mars

NYHETSBREV FRÅN
KRISTDEMOKRATERNA
I JÖNKÖPINGS LÄN

Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera personer som kan finnas med på valsedlarna* när vi
om ett år går till val. Under tre kvällar, 30 augusti – 1 september, erbjuder vi dig möjlighet att delta vid
utfrågningar av kandidaterna. Du får då höra vad de har för tankar om kommande år för regionen och
landet. Du har också möjlighet att ställa dina frågor och höra svar på andras frågor.
I slutet av varje kväll genomförs även en rådgivande medlemsomröstning bland de som är med.
Vi inbjuder till tre olika träffar, en för varje del av regionen. Vi erbjuder en ”hybridlösning”, som är
både fysisk och digital. Den fysiska träffen sker i en rymlig lokal där det är säkert att träffas:
Måndag 30 augusti i

Tisdag 31 augusti i

Onsdag 1 september i

Plats: Stadshuset, kommunfullmäktigesalen – Kyrktorget 1

Plats: Missionskyrkans församlingssal – Österlånggatan 3

Plats: Per Brahegymnasiets
matsal – Kyrkogatan 1

Primärt för kandidater och
medlemmar från GGVVområdet

Primärt för kandidater och
medlemmar från Höglandets
sex kommuner

Primärt för kandidater och
medlemmar från Jönköping,
Habo och Mullsjö

Träffarna börjar

och är slut senast klockan 21. Fika serveras under kvällen.

Vi möjliggör också för partiavdelningar att anordna en lokal träff. Tanken med detta är att man tillsammans med medlemmar från den egna partiavdelningen ska kunna följa utfrågningen på storskärm.
Hör med din avdelning om det ordnas en sådan träff på din ort.
Har du inte möjlighet att delta just den dag er lokala träff genomförs finns det möjlighet att vara med på
annan träff. Du får dock bara rösta på din lokala träff.
Vill du läsa på om kandidaterna i förväg? Här hittar du kandidatpresentationerna: kandidat.KD.nu
Välj lista Jönköpings län Riksdag Region och skrolla sedan igenom och lär känna de olika kandidaterna.
--Här har du länken för att ta dig in i utfrågningarna digitalt: https://u.to/7k_LGw
Om inte länken ovan funkar kan du gå in på följande sida: https://zoom.us/join
Där fyller du i mötes-ID/meeting ID: 844 1337 1239 (Eventuellt krävs även lösenord: 496415)
*Gäller distriktets valsedlar för Riksdag och Region. Listor för kommunvalen är en senare process som sköts av
nominerings-kommittéerna i respektive partiavdelning.

Lyssna till Ebba Busch & Peter Kullgren m.fl. under förmiddagen (kl.10-12) på KD.nu/ettarfore
Kolla med din partiavdelning vad som händer i din kommun just den dagen!
Kanske dags för lite flygbladsutdelning???

jonkopingslan@kristdemokraterna.se

Kyrkogatan 14, gatuplan
553 16 Jönköping
036-34 64 30

Ombudsmän:
Carl Cunningham – 0764-175217
Anton Axelsson – 0703-747937

